PROTOKOLL.
___________________________________________________________________________

Styremøte 7/2014
Tid: 21. september 2014 kl 1200
Sted: Bømoen
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Tilstede var:
Fra styret: Trude Sviggum, Birte Lothe, Christian Selland,
Jarle Hus, Svein Øvsthus (skype)
Fra administrasjonen: Andreas Hemli, Kristian Moxnes
Inviterte: Henning Hegbom og Lars Geir Dyrdal (fra kl 14)
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Ansvar

1
Alle
Trude
Jarle
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL

DL
DL
DL

1. Beslutningssaker.
1.1

Godkjenning innkalling og saksliste
Tilsendt innkalling og agenda for møte 07/14 ble godkjent.

1.2

Godkjenning av protokoll møte 06/14
Protokoll fra møte 06/14 ble godkjent.

1.3

NM 2015, søknad
NM 2014 ble gjennomført på en god måte. Arrangementet var vellykket og
Voss Fallskjermklubb fikk vist seg fra sin beste side. Det er mange gode
argumenter for å avholde NM igjen.
Voss Fallskjermklubb ønsker å arrangere NM 2015, med søknadsfrist 15.
oktober.
Vi vil ha fokus på vår gode operative drift, erfaring fra avholdt NM,
vekstmulighet for arrangementet og Voss som en fantastisk destinasjon og
ramme rundt NM.

1.4

Tunnel NM, søknad
Tunnelkonkurranse er nå en egen disiplin og må arrangeres gjennom
fallskjermklubber. Styret godkjenner at VFSK søker om å arrangere NM i
vindtunnel 2015. Trude Sviggum skriver søknad. NM i vindtunnelen skal etter
planen avholdes 17.-18- april 2015.

1.5

Storhopperdeal, likviditet Q1
Det skal vurderes å tilby storhopperdeal til vinteren.

1.6

Kredittkortavgift 2%
Klubben skal fremover belaste 2% avgift ved bruk av kredittkort, da dette har
vært en relativt stor ekstrakostnad for klubben. Dette er også vanlig i en del
andre klubber, og i utlandet.

1.7

Vervepremie Tandem
Klubben vil se på mulighetene for å innføre vervepremier igjen. Særlig ved
større grupper. Vervepremie skal kun gjelde ved tandemkurs til ordinære
priser.

1.8

Nytt Elevutstyr
Klubben har behov for utskiftninger av en del elevutstyr. Tilstandsrapport fra
riggerne ble diskutert. HI og DL sender ut konkret forslag og anbefaling på
nyinnkjøp/utskiftninger etter styremøtet, frist fredag 26. september.

2.1

Aktivitetsrapport og status fra fulldrift
Aktiviteten på feltet har vært god i 2014, selv med nedgang i AFF kursaktivitet
fra 174 elever i 2013 til 102 elever i 2014.
Vi har hatt lengre perioder med godt vær, som har bidratt til aktivitet.
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Det har vært gjennomført litt over 16 700 hopp gjennom klubben så langt i år.
Av disse ble det gjennomført 709 tandemkurs, mot målet på 750 kurs.
Klubben ønsker også å øke antall elever på AFF kurs til neste år.
2.2

Økonomi
Økonomien til klubben er fortsatt stram, men likviditeten ser noe bedre ut enn
på samme tidspunkt i fjor. Det har ikke vært ført regnskap gjennom sesongen,
så det gjenstår å få gjort dette før endelig status kan fremlegges. DL anslår ca
1-1,5 mnd. arbeid for å få bedret oversikt, fakturere og følge opp utestående,
rydde i jumprun og deretter føre ferdig regnskap for sesongen.
Klubben har et stort behov for å bygge opp egenkapital til fremtidige
forpliktelser.

2.3

Konsesjon bevegelser
Voss Kommune har i den siste tiden hentet inn tall på antall flybevegelser fra
klubben, på oppdrag fra 3RW Arkitekter, som jobber med områdeplanen og
lydsonekart på vegene av Bømoen AS. Saken ble diskutert i styremøtet, og
klubben skal arbeide med en langsiktig plan for klubbområdet. Klubben vil ta
kontakt med Bømoen AS og 3RW Arkitekter.

2.4

VFF prosjektregnskap
VFF hadde i år 68 registrerte deltakere, og det må gjøres tiltak for å snu
nedgangen. Styret ber om at det tidlig arbeides med å invitere hoppere med
lavere erfaringsnivå til festivalen.
Ift antall påmeldte i år har det vært flere organizere enn nødvendig, noe som
skal vurderes på nytt mot neste års festival.
Klubben har prissatt en del innhopp til for lavt, dette gjelder også utenom VFF.
Det skal åpnes for at alle medlemmer, særlig også FS hoppere og elever, skal
kunne komme og hoppe denne uka uten å være registrerte på festivalen.
Kommunikasjonen til medlemmene, i forkant av festivalen, må bli tydeligere.

3.1

HFL vakter registrerte medlemmer
Vi har hatt for få tilgjengelige medlemmer til å utføre HFL vakter i 2014. Pga
behovet vil vi vurdere å be medlemmer utføre en pliktig dag med HFL tjeneste
pr sesong. Det er også behov for erfarne HFL’er på dager med mye aktivitet.
Klubben skal jobbe mot en bedre løsning for HFL vakter mot neste sesong.

3.2

Varmepumper klubbhus
Det skal gjøres en større vurdering av klubbhuset før vi velger å investere i
dette. Isolasjon av tak må gjøres før installering av varmepumper. Isolering av
tak kan gjøres på dugnad ved første anledning.

3.3

Depositum AFF kurs
Punkt tas ved neste styremøte pga tidsmangel.

3.4

Skoleansvarlig 2015
Punkt tas ved neste styremøte pga tidsmangel.
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3.5

Fastsette dato for neste styremøte
Neste styremøte blir avholdt 15. november før medlemsmøtet.

3.6

Stategisamling / programplan høst 2014
Den årlige programplansamlingen styret har om høsten vil i år også inkludere
strategiplanlegging 2015-2019. Samlingen blir gjennomført fra 31. oktober til
2. november. Dato for medlemsmøte 2014 er satt til 15. november.

Eventuelt:
Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 16:30
Referent:
Andreas Hemli
21.09.2014
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